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meervleermuis (Myotis dasycneme)

Onderzoek
Omdat de herhuisvesting van meervleermuizen een 
precisiewerk is, werd een flexibel ontwerp gemaakt. 
De torens kunnen worden afgestemd op verander-
ende condities. Zo kunnen er openingen toegevoegd 
of juist dichtgezet worden. De vochtigheid kan 
worden gereguleerd en er is een verwarmingsele-
ment in de spouw opgenomen om de toren in het 
vroege voorjaar te verwarmen. Meervleermuizen 
zoeken relatief warme plekken in gebouwen. Oudere 
gebouwen zijn door warmtelekken daarvoor beter 
geschikt dan goed geïsoleerde nieuwbouw.

Door te monitoren hoe de toekomstige vleermuis-
bewoners het gebouw in gebruik gaan nemen leren 
we wat wel en niet werkt. Sensors registreren de 
klimatologische omstandigheden in het interieur. Met 
webcams wordt de aanwezigheid van de meervleer-
muis gedetecteerd. Een zender met ultrasoon geluid 
lokt de vleermuizen.

Educatie
Geïnspireerd op Batman zijn het tot de verbeelding 
sprekende gebouwtjes geworden. Een informatiepa-
neel beschrijft het huis en het geheime leven van de 

Opdrachtgever: 
Gemeente Amsterdam (Nieuwendam/Ransdorp) en 
Innoord (Ransdorp) 
ontwerp 2020 - realisatie sept 2021

Locatie
toren ‘Robin’: Schellingwouderbreek, speeltuin Nieu-
wendam, Amsterdam (Monnikendammerplantsoen 
12-A, 1023 EL Amsterdam)
 
toren ‘Alfred’: basisschool De Weidevogel, Ransdorp
(Dorpsweg Ransdorp 31, 1028 BK Amsterdam)

Ontwerp
Jacques Vink met Anne-Jifke Haarsma (biologe en 
meervleermuisspecialist)
 
Aannemers: van Os aannemersbedrijf (Nieuwen-
dam), Klies & Jozef Bouw BV (Ransdorp)

Een huis voor de meervleermuis
De torens bieden vervangende huisvesting voor 
meervleermuiskolonies. Momenteel leven de kolonies 
in de schoorsteen van het ketelhuis van de IJdoorn-
school in Nieuwendam en in de gevelbekleding en 
spouw van de Weidevogel in Ransdorp. Beide scho-
len zullen komende jaren worden vervangen door 
nieuwbouw. Hierdoor dreigen de kolonies te verdwi-
jnen. Als compenserende maatregel hebben wij een 
ontwerp voorgesteld dat naast vleermuishuisvesting 
ook een educatieve en een onderzoeksfunctie heeft.

Opgave
Alle vleermuissoorten zijn beschermde dieren. De 
meervleermuis, die alleen in Noordwest-Europa 
voorkomt, is de zeldzaamste soort van Europa. Een 
groot deel van de populatie leeft in het waterrijke 
Nederland. Anne-Jifke, biologe en meervleermuis-
expert, kreeg de vraag een oplossing te zoeken voor 
de herhuisvesting. Samen met Jacques Vink, ar-
chitect met expertise in natuur-inclusief ontwerpen, 
zijn locaties gezocht en alternatieven ontwikkeld. Op 
voorstel van de ontwerpers hebben de torens ook 
een educatieve functie gekregen en zijn ze geschikt 
gemaakt voor het doen van onderzoek. 

meervleermuis. Zo hebben de torens een natuuredu-
catiefunctie voor de kinderen van de Weidevogel in 
Ransdorp en de speeltuin in Nieuwendam.

Natuurinclusieve architectuur
Voor een architect is de mens doorgaans de maat 
der dingen. In dit geval moest voor een andere soort, 
de meervleermuis, een ‘voordeur’, ‘slaapkamer’ en 
‘crèche’ ontworpen worden. De kennis van de vleer-
muisexpert is door de ontwerper vertaald in een 
programma van eisen voor de torens. Vleermuizen 
moeten makkelijk in en uit kunnen vliegen. Zo is 
bijvoorbeeld de breedte van de ‘voordeur’ 22 mm, en 
de ‘crèche’ voor de jonge vleermuizen bevindt zich in 
spleten van max 70 mm breed met wanden van ruw 
materiaal zodat de dieren voldoende houvast heb-
ben. Verderop in de omgeving zijn speciale paarver-
blijven opgehangen. De mannetjes huizen in andere 
delen van de toren of elders in het gebied.
Anne-Jifke en Jacques werkten eerder samen aan 
een plan van aanpak voor de Atlantikwall in Scheve-
ningen-Noord. De opgave was uit te zoeken hoe een 
deel van het object open te stellen voor publiek en 
tegelijkertijd de natuur (waaronder ook de meerv-
leermuis) te ontzien. De daar opgedane kennis was 

een start voor de samenwerking in dit project.

Optimale condities voor de meervleermuis
De torens zijn bedoeld als kraamkolonie en als 
verblijf van vleermuizen gedurende het hele jaar. 
De meervleermuis heeft een voorkeur voor relatief 
warme, vochtige en beschutte ruimtes. De torens 
zijn zo ontworpen dat in het interieur een diver-
siteit aan temperaturen en vochtigheden ontstaat. 
Zwangere vleermuizen hebben bijvoorbeeld warmte 
nodig, vooral in het vroege voorjaar. In de hete 
zomermaanden moeten er ook koelere plekken zijn. 
Onafhankelijk van de buitentemperatuur kunnen 
de meervleermuizen in de torens een optimale plek 
vinden.
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speelterrein, de Weidevogel, Ransdorpspeeltuin Nieuwendam

situatie meervleermuizenverblijf Nieuwendam, nabij de Schellingwouderbreek situatie meervleermuizenverblijf Ransdorp
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waterput dakconstructie voor vleermuizen bereikbaar via 
spouw en gaten in de betonnen dakplaat

toren Alfred (Ransdorp), direct na oplevering

labyrint in metselwerk water verzamelbak
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Ontwerp
Temperatuur
De toren is zo ontwerpen dat er verschillende temperatuurzones 
in het interieur ontstaan. Elektrische verwarming in de bin-
nenste spouw zorgt lokaal voor een temperatuur tussen de 30º 
en 40ºC. Het metselwerk heeft door zijn massa een warmteac-
cumulerende werking hierdoor worden temperatuurschom-
melingen gedempt. Het zwarte/groene hout zorgt voor warmte-
absorptie.

Vocht
De lucht moet voldoende vochtig zijn. Vandaar dat er doormid-
del van een betonnen rioolbuis een verbinding met het grond-
water is gemaakt. Bovendien druipt het water via de goot van 
dak naarbinnen. De speciale dakvorm zorgt voor de opvang van 
het regenwater.

Toegang
De toegangen voor vleermuizen liggen boven de 1,8m. In de 
houten gevelbekleding zijn openingen aangebracht van 22mm 
breed. Ook kunnen de vleermuizen van onderaf achter de 
houten delenkruipen om ook via deze weg de 22mm brede 
stootvoegen in het achterliggende metselwerk te bereiken. Via 
deze open stootvoegen is het labyrint aan spouwen in het met-
selwerk toegankelijk.

Muizen en ratten
Het gebouw is zo ontworpen dat er geen muizen en ratten bin-
nen kunnen komen. Zo zijn de open stootvoegen voor ventilatie 
aan de onderzijde van de toren kleiner dan10mm. Ook is er een 
verspringing ik het metselwerk van 50mm gemaakt zodat mui-
zen niet verticaal naar boven kunnen klimmen. Doordat de fun-
dering laag is aangelegd en de rioolbuis voldoende diep in het 
grondwater is gestoken kunnen ook ratten niet binnenkomen.

Groen
Het opgaand groen rondom het gebouwtje moet zodanig zijn 
dat er geen muizen omhoog kunnen klimmen naar het bovenste 
gedeelte. Tegelijkertijd is een groene omgeving gunstig. Om die 
reden is er voor kalkmortel gekozen. Zodat kleine plantjes zich 
op het metselwerk kunnen hechten. Ook steken er boven de 
1,8m enkele stenen uit waarop zich vegetatie kan hechten.

Tot de verbeelding sprekend
De top van de toren verwijst naar zijn bewoners. Geïnspireerd  
op Robin, het hulpje van Batman, heeft het gebouw een dakop-
bouw bestaande uit twee zwarte spitse oortjes met witte randjes. 
Spionnetjes in het inspectieluik bieden zicht op het binnenste. 

Educatief
Een informatiebord op het inspectie luik geeft op speelse wijze 
informatie over het gebouwtje en zijn bewoners.

kleurkeuze gevelbetimmmering geïnspireerd op lokale architectuur
Nieuwendam, zwart                           Ransdorp, donkergroen

water opvang en groen
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Robin kijkt met de oren

Robin slaapt overdag op de kop

Robin eet mugjes

de kinderen van Robin gaan naar de kinderopvang

het huis van Robin is een doolhof

Robin heeft een vochtig en warm huis

dit is Robins voordeur

het meervleermuizenhuis

hier woont Robin

De gemeente Amsterdam heeft dit vleermuizen-
huis laten bouwen. Het is voor een groep meer-
vleermuizen die in de schoorsteen van de oude 
IJdoornschool zaten. Vleermuizen zoeken graag 
warme plekken in gebouwen, tussen muren of 
onder dakpannen. Ze kunnen zelf geen nest 
bouwen. Vleermuizen kunnen in dit huis in hun 
eentje wonen of met een groep vrouwtjes met 
jongen. In mei worden de jongen geboren. Vleer-
muizen krijgen meestal maar één jong per jaar. 
Ze kunnen wel 20 jaar oud worden. Vleermuizen 
zijn de enige zoogdieren die écht kunnen vliegen. 
In Europa zijn alle vleermuizen insectenters. 
Vliegen kost een vleermuis waanzinnig veel ener-
gie. Daarom moet een vleermuis per nacht wel 
1.000 tot 3.000 muggen vangen. Een meervleer-
muis is over het algemeen niet groter en zwaar-
der dan een halve rol pepermunt.

infoboard voor kinderen over de torens en zijn bewoners
(oktober 2021 gerealiseerd)

uitleg voor de kinderen op het afdekluik voor de 
inspectieopening


